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PMI™ สำำ�หรัับภาคการผลิิตใน
ประเทศไทย โดย S&P Global

ภาคการผลิิตของประเทศไทยปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้น
� ในอััตราที่่�ช้้าลง
ในเดืือนตุุลาคม
ผลการสำำ�รวจที่่�สำำ�คััญ

สภาวะอุุปสงค์์ปรัับตััวลดลงอย่่างเห็็นได้้ชัด
ั เจนใน
เดืือนตุุลาคม
ราคาขายเพิ่่�มขึ้้�นในอััตราเร็็วที่่�สุด
ุ นัับตั้้�งแต่่ที่่ทำ
� �ำ การ
สำำ�รวจมา
ความเชื่่�อมั่่�นของธุุรกิจ
ิ เพิ่่�มขึ้้�นแม้้ว่าคำ
่ �ำ สั่่�งซื้้� อสิินค้้า
ใหม่่จะลดลง

PMI™ สำำ�หรัับภาคการผลิิตในประเทศไทย โดย S&P Global
หลัังกำำ�จััดปัั จจััยทางฤดููกาล, >50 = มีีการปรัับตััวดีีขึ้� น
้ นัับตั้้�งแต่่เดืือนก่่อนหน้้ า
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ที่่�มา: S&P Global
เก็็บรวบรวมข้้อมููลในวัันที่่� 12-21 ตุุลาคม 2022

ภาคการผลิิตในประเทศไทยปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�นเป็็ นเดืือนที่่�สิบ
ิ ติิดต่่อกัันในเดืือนตุุลาคม
โดยได้้รับ
ั แรงสนัับสนุุนจากการผลิิตที่่�เติิบโตอย่่างรวดเร็็วเมื่่� อเริ่่�มต้น
้ ไตรมาสที่่�สี่่�

ความคิิดเห็็น

จากสภาวะเศรษฐกิิจที่่ช
� ะลอตััว ซึ่�ง่ ส่่งผลให้้เกิิดการลดการจ้้างงานในภาคส่่วน

Jingyi Pan รองผู้้�อำ�ำ นวยการฝ่่ ายเศรษฐศาสตร์์ที่่� S&P Global
Market Intelligence กล่่าวว่่า:

อย่่างไรก็็ตาม อุุปสงค์์สำ�ำ หรัับสิินค้้าที่่ผ
� ลิิตในประเทศไทยก็็ได้้รับ
ั ผลกระทบทางลบ
เช่่นกััน แต่่ถึงึ กระนั้้�น ท่่ามกลางผลการปฏิิบัติ
ั งิ านของผู้้ผ
� ลิิตวััตถุุดิบ
ิ ที่่�ปรัับตััวแย่่ลง
อย่่างต่่อเนื่่� องและราคาที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ผู้้ผ
� ลิิตในประเทศไทยยัังคงเพิ่่�มระดัับการซื้้�อของ

ตนอย่่างต่่อเนื่่� อง และความคาดหวัังโดยรวมว่่าผลการปฏิิบัติ
ั งิ านจะดีีขึ้�น
้ ในอนาคต
ก็็อยู่่ใ� นระดัับสููงสุุดนัับตั้้�งแต่่ที่่ทำ
� �ำ การสำำ�รวจมาเช่่นกััน

ดััชนีีผู้จั
้� ด
ั การฝ่่ ายจััดซื้้�อ หรืือ Purchasing Manager’s Index™ (PMI™) สำำ�หรัับ
ภาคการผลิิตในประเทศไทยหลัังกำำ�จััดปัั จจััยทางฤดููกาลมีีค่า่ อยู่่�ที่่� 51.6 ในเดืือน

ตุุลาคม ลดลงเป็็ นอย่่างมากจากค่่า 55.7 ในเดืือนกัันยายน ซึ่�ง่ บ่่งชี้้�ว่า่ เป็็ นการปรัับ

ตััวเพิ่่�มขึ้้�นของภาคการผลิิตเป็็ นเดืือนที่่�สิบ
ิ ติิดต่่อกััน โดยถึงึ แม้้ว่าอั
่ ต
ั ราการปรัับตััว
เพิ่่�มขึ้้�นจะลดลงจากค่่าสูงู สุุดเป็็ นประวััติก
ิ ารณ์์ในเดืือนกัันยายน แต่่โดยรวมแล้้ว
ก็็ยังั คงอยู่่ใ� นระดัับสููง

การผลิิตในประเทศไทยยัังคงเพิ่่�มขึ้้�นในเดืือนตุุลาคม อีีกทั้้�งยัังมีีอัต
ั ราสููงสุุด

เป็็ นอัันดัับสองนัับตั้้�งแต่่ที่่ทำ
� �ำ การสำำ�รวจมาในขณะที่่�บริิษัท
ั จััดการคำำ�สั่่�งซื้้�อที่่�มีอ
ี ยู่่�
อย่่างไรก็็ตาม ภาพรวมอุุปสงค์์ในปัั จจุบั
ุ น
ั ปรัับตััวลดลง โดยคำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าใหม่่

ลดลงในอััตราที่่�เร็็วที่่�สุด
ุ นัับตั้้�งแต่่ช่ว
่ งกลางปีี 2020 (ราว ๆ ช่่วงเวลาที่่�มีก
ี ารระบาด
ใหญ่่สูงู สุุดของโควิิด-19) ผู้้ผ
� ลิิตในประเทศไทยรายงานว่่าสภาวะเศรษฐกิิจที่่ป
� รัับ

ตััวลดลงและการแข่่งขัันที่่�เพิ่่�มขึ้้�นส่่งผลให้้คำ�ำ สั่่�งซื้้�อใหม่่ที่่ไ� ด้้รับ
ั ลดลง ส่่วนอุุปสงค์์
จากต่่างประเทศสำำ�หรัับสิินค้้าที่่ผ
� ลิิตในประเทศไทยก็็ลดลงในทำำ�นองเดีียวกัันใน
เดืือนตุุลาคม ซึ่่�งได้้รับ
ั ผลกระทบจากภาวะเงิินเฟ้้ อที่่�เพิ่่�มขึ้้�น

“ภาคการผลิิตของประเทศไทยปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�นในอััตราที่่�ช้้าลง
ในเดืือนตุุลาคม ซึ่่�งโดยหลัักแล้้วเป็็ นผลมาจากอุุปสงค์์ที่่�ลดลง
ตามข้้อมููล PMI โดยยอดขายที่่�กลัับมาลดลงอีีกครั้้�งร่่วมกัับ
อุุปสงค์์จากต่่างประเทศ สะท้้อนให้้เห็็นว่่าเศรษฐกิิจเติิบโตใน
ระดัับที่่�ช้้าลง ซึ่่�งยัังได้้รัับผลกระทบจากภาวะเงิินเฟ้้ อทั่่�วโลก
ด้้วยเช่่นกััน
“ทั้้�งนี้้�แนวโน้้ มภาวะเงิินเฟ้้ อในประเทศไทยเป็็ นที่่�น่่ากัังวลเป็็ น
พิิเศษ เนื่่� องจากข้้อมููล PMI ในเดืือนตุุลาคมชี้้�ให้้เห็็นว่่าภาวะ
เงิินเฟ้้ อยัังไม่่ถึึงจุุดที่่�แย่่ที่่�สุุด ภาวะเงิินเฟ้้ อของราคาขายไต่่
ระดัับจนมีีอััตราสููงสุุดค่่าใหม่่ของการสำำ�รวจหลัังจากที่่�ลดลง
เป็็ นเวลาสั้้�น ๆ ในเดืือนกัันยายน ในขณะเดีียวกัันราคาวััตถุุดิิบ
ก็็ยัังคงเพิ่่�มขึ้้�นในระดัับสููงอย่่างต่่อเนื่่� อง
“แม้้ว่่าจะมีีปััจจััยหลายประการที่่�ดำำ�เนิินไปอย่่างน่่าเป็็ นห่่วง
บริิษัท
ั ยัังคงมีีความเชื่่�อมั่่�นเป็็ นส่่วนใหญ่่ว่่าสภาวะทางธุุรกิิจ
จะปรัับตััวดีีขึ้� น
้ ซึ่่�งเป็็ นสััญญาณที่่�ทำำ�ให้้มีีความหวัังว่่าจะมีี
การขยายตััวในอนาคต”

เนื่่� องจากสภาวะอุุปสงค์์ที่่ป
� รัับตััวลดลง บริิษัท
ั ผู้้ผ
� ลิิตในประเทศไทยจึึงลดจำำ�นวน
พนัักงานของตนในเดืือนตุุลาคม โดยธุุรกิจ
ิ พยายามที่่�จะลดค่่าใช้้จ่า่ ยโดยรวม

ของตนผ่่านการลดจำำ�นวนพนัักงาน แม้้ว่า่ การลาออกโดยสมััครใจจะมีีส่ว
่ นที่่�ทำ�ำ ให้้
จำำ�นวนพนัักงานลดลงด้้วยก็็ตาม

© 2022 S&P Global

PMI™ สำำ�หรัับภาคการผลิิตในประเทศไทย โดย S&P Global

ในขณะเดีียวกััน ระดัับงานที่่�มีคำ
ี �ำ สั่่�งซื้้�อแล้้วแต่่ยังั ไม่่ได้้ดำ�ำ เนิินการก็็ลดลงเช่่นกััน
และยัังมีีอัต
ั ราเร็็วที่่�สุด
ุ นัับตั้้�งแต่่ที่่ทำ
� �ำ การสำำ�รวจมา ซึ่�ง่ อุุปสงค์์ที่่ล
� ดลงเป็็ นปัั จจััยที่่�

PMI สำำ�หรัับภาคการผลิิต

หลัังกำำ�จััดปัั จจััยทางฤดููกาล, >50 = มีีการปรัับตััวดีีขึ้� น
้ นัับตั้้�งแต่่เดืือนก่่อนหน้้ า

การเติิบโตของ GDP

ร้้อยละการเปลี่่�ยนแปลงจากปีี ก่อ
่ นหน้้ าในช่่วงเวลาเดีียวกััน

ส่่งผลให้้งานคงค้้างลดลง
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แม้้ว่า่ ปริิมาณคำ�ำ สั่่�งซื้้�อที่่�ได้้รับ
ั จะลดลง แต่่บริิษัท
ั ยัังคงเพิ่่�มระดัับการซื้้�อของตนใน
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เดืือนตุุลาคมในอััตราที่่�เร็็ว จากข้้อมููลของผู้้ต
� อบแบบสำำ�รวจ พบว่่าปริิมาณการซื้้�อ
เพิ่่�มขึ้้�นเพื่่� อตอบสนองความต้้องการด้้านการผลิิตที่่�เพิ่่�มขึ้้�นและเพื่่� อการเก็็บสะสม
สต็็อก ซึ่�ง่ ส่่งผลให้้การเก็็บสต็็อกวััตถุุดิบ
ิ เพิ่่�มขึ้้�นด้้วย อีีกทั้้�งสต็็อกสิินค้้าสำำ�เร็็จรูป
ู

ก็็เพิ่่�มขึ้้�นในระดัับสููงในเดืือนตุุลาคม สอดคล้้องกัับกิิจกรรมการซื้้�อที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่าง
รวดเร็็ว

ผู้้ต
� อบแบบสำำ�รวจรายงานว่่าเพิ่่�มสต็อ
็ กในเดืือนตุุลาคมเนื่่� องจากความกัังวลเรื่่�อง
ความล่่าช้าข
้ องอุุปทานและการเพิ่่�มขึ้้�นของราคาวััตถุุดิบ
ิ ซึ่�ง่ อัันที่่�จริงิ แล้้วพบว่่า

ระยะเวลาส่่งมอบยาวนานขึ้้�นในเดืือนตุุลาคม โดยเวลาส่่งมอบของผู้้ผ
� ลิิตวััตถุุดิบ
ิ

ยาวนานขึ้้�นในอััตราที่่�สูงู สุุดเป็็ นประวััติก
ิ ารณ์์อัน
ั เป็็ นผลกระทบจากปัั ญหาอุุทกภััย
สำำ�หรัับด้้านราคา ภาวะเงิินเฟ้้ อของต้้นทุุนการผลิิตลดลงเพิ่่�มเติิมจากค่่าสูงู สุุด

เป็็ นประวััติก
ิ ารณ์์ในเดืือนสิิงหาคม แต่่ยังั คงมีีค่า่ อยู่่ใ� นช่่วงค่่าที่่สู
� งู สุุดในการสำำ�รวจ

บริิษัท
ั ระบุุว่าต้
่ น
้ ทุุนการผลิิตโดยรวมที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเป็็ นผลจากต้้นทุุนวััตถุุดิบ
ิ พลัังงาน
และต้้นทุุนการขนส่่งที่่�เพิ่่�มขึ้้�น และบริิษัท
ั ยัังคงส่่งต่่อภาระต้้นทุุนที่่�เพิ่่�มขึ้้�นให้้กับ
ั
ลููกค้้าต่อ
่ ไป ส่่งผลให้้ราคาขายเพิ่่�มขึ้้�นเป็็ นประวััติก
ิ ารณ์์

แม้้ว่าอุ
่ ป
ุ สงค์์จะลดลงในเดืือนตุุลาคม แต่่ความเชื่่�อมั่่�นโดยรวมก็็มีรี ะดัับสููงสุุดทั่่�วทั้้�ง
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ติิดต่่อ

Jingyi Pan
รองผู้อำ�ำนวยการฝ่ ายเศรษฐศาสตร์
S&P Global Market Intelligence
โทรศัพท์: +65 6439 6022
jingyi.pan@spglobal.com

SungHa Park
ฝ่ ายการสื่อสารองค์กร
S&P Global Market Intelligence
โทรศัพท์: +82 2 6001 3128
sungha.park@spglobal.com

หากท่่านไม่่ต้้องการได้้รัับข่่าวประชาสััมพัันธ์์จาก S&P Global โปรดส่่งอีีเมลมาที่่� katherine.smith@
spglobal.com หากต้้องการอ่่านนโยบายความเป็็ นส่่วนตััวของเรา คลิิกที่่�นี่่�

ภาคการผลิิตในประเทศไทย โดยทั่่�วไปแล้้วบริิษัท
ั มีีความหวัังว่่าสภาวะเศรษฐกิิจ
จะปรัับตััวดีีขึ้�น
้ และยอดขายจะเพิ่่�มขึ้้�นในช่่วงหลายเดืือนต่่อจากนี้้�

วิิธีีการสำำ�รวจ

PMI™ สำำ�หรัับภาคการผลิิตในประเทศไทยโดย S&P Global ได้้รับ
ั การรวบรวมโดย S&P Global จาก
คำำ�ตอบในแบบสอบถามที่่�ส่ง่ ไปยัังผู้้จั
� ด
ั การฝ่่ ายจััดซื้้� อในกลุ่่�มผู้ต
้� อบแบบสำำ�รวจซึ่� ง่ ประกอบด้้วยผู้้ผ
� ลิิต
ประมาณ 400 ราย กลุ่่�มผู้ต
้� อบแบบสำำ�รวจได้้รับ
ั การแบ่่งหมวดหมู่่ต
� ามรายละเอีียดของภาคส่่วนและจำำ�นวน
พนัักงานในบริิษัท
ั โดยพิิจารณาตามสััดส่่วนผลกระทบที่่�มีต่
ี อ
่ GDP การเก็็บรวบรวมข้้อมููลเริ่่�มขึ้้�นในเดืือน
ธัันวาคม 2015

เกี่่�ยวกัับ S&P Global

S&P Global (NYSE: SPGI) S&P Global ให้้บริิการข้้อมููลอัจ
ั ฉริิยะที่่�สำ�ำ คััญ เราให้้รัฐ
ั บาล ธุุรกิจ
ิ และ
บุุคคลธรรมดามีีข้อ
้ มููลที่่ถู
� ก
ู ต้้อง มีีความชำำ�นาญ และเทคโนโลยีีที่่เ� ชื่่�อมต่่อกััน เพื่่� อให้้สามารถตัด
ั สิินใจใน
เรื่่�องต่่าง ๆ ได้้อย่่างมั่่�นใจ ตั้้�งแต่่การช่่วยเหลืือลููกค้้าของเราให้้เข้้าถึงึ การลงทุุนใหม่่ ๆ ไปจนถึึงการนำำ �ทาง
ลููกค้้าในการเปลี่่�ยนผ่่านด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคมและธรรมาภิิบาล (ESG) และระบบพลัังงาน เราจึึงปลดล็็อก
โอกาสใหม่่ ๆ แก้้ไขความท้้าทาย และช่่วยให้้ความก้้าวหน้้ าเกิิดขึ้้�นเร็็วขึ้้�นสำำ�หรัับโลก

แบบสำำ�รวจมีีการเก็็บรวบรวมคำำ�ตอบในช่่วงครึ่่�งเดืือนหลัังของแต่่ละเดืือน และบ่่งชี้้�ถึงึ ทิิศทางการ
เปลี่่�ยนแปลงเมื่่� อเทีียบกัับเดืือนก่่อนหน้้ า ตััวแปรการสำำ�รวจแต่่ละตััวมีีการคำำ�นวณดััชนีีการกระจาย
ซึ่� ง่ เป็็ นผลรวมของอััตราร้้อยละของคำำ�ตอบที่่� “สููงกว่่า” และครึ่่�งหนึ่่� งของอััตราร้้อยละของคำำ�ตอบที่่�
“ไม่่เปลี่่�ยนแปลง” ดััชนีีนี้้�มีค่
ี าตั้้
่ ง� แต่่ 0 ถึงึ 100 โดยที่่�ค่าสู
่ งู กว่่า 50 บ่่งชี้้�ว่า่ โดยรวมเพิ่่�มขึ้้�นเมื่่� อเทีียบกัับ
เดืือนก่่อนหน้้ า และค่่าที่่ต่ำ
� ��ำ กว่่า 50 บ่่งชี้้�ว่า่ โดยรวมแล้้วลดลง จากนั้้�นจึึงนำำ �ดััชนีีนี้้�ไปกำำ�จััดปัั จจััยทางฤดููกาล

บริิษัท
ั ชั้้�นนำำ �ระดัับโลกมากมายใช้้บริิการเราอย่่างกว้้างขวาง เพื่่� อให้้การจััดอัันดัับเครดิิต เกณฑ์์มาตรฐาน
การวิิเคราะห์์ และโซลููชัน
ั กระบวนการทำำ�งานในตลาดทุุน สิินค้้าโภคภััณฑ์์ และยานยนต์์ทั่่ว
� โลก ด้้วย
ข้้อเสนอบริิการทุุกอย่่างของเรา วัันนี้้�เราจึึงช่่วยองค์์กรชั้้�นนำำ �ของโลกวางแผนเพื่่� อพรุ่่ง� นี้้�

ตััวเลขทั่่�วไปคืือดััชนีีผู้จั
้� ด
ั การฝ่่ ายจััดซื้้� อ หรืือ Purchasing Managers’ Index™ (PMI) โดย PMI จะเป็็ น
ค่่าเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ� �หนัักของดััชนีีห้าดั
้ ช
ั นีี ได้้แก่่ คำำ�สั่่�งซื้้� อสิินค้้าใหม่่ (30%), ผลผลิิต (25%), จำำ�นวนพนัักงาน
(20%), เวลาส่่งมอบของผู้้ผ
� ลิิตวััตถุุดิบ
ิ (15%) และสต็็อกวััตถุุดิบ
ิ ที่่�ซื้้�อ (10%) ในการคำำ�นวณ PMI ดััชนีี
เวลาส่่งมอบของผู้้ผ
� ลิิตวััตถุุดิบ
ิ ได้้รับ
ั การคำำ�นวณแบบผกผัันเพื่่� อให้้มีก
ี ารเปลี่่�ยนแปลงในทิิศทางที่่�สามารถ
นำำ �ไปเปรีียบเทีียบได้้กับ
ั ดััชนีีอื่่�น ๆ

ขณะนี้้� มีีแบบสำำ�รวจสำำ�หรัับดััชนีี ผู้้�จััดการฝ่่ ายจััดซื้้� อ หรืือ Purchasing Managers’ Index™ (PMI™)
ในมากกว่่า 40 ประเทศ และในภููมิิภาคที่่�สำำ�คััญด้้วยเช่่นกััน ซึ่่�งรวมถึึงยููโรโซน แบบสำำ�รวจเหล่่านี้้� เป็็ น
แบบสำำ�รวจทางธุุรกิิจที่่�ได้้รัับความสนใจมากที่่�สุุดจากทั่่�วโลก และได้้รัับการยอมรัับจากธนาคารกลาง
ตลาดการเงิินและผู้้�ดำำ�เนิิ นการตััดสิินใจทางธุุรกิิจ ในด้้านความสามารถนำำ �เสนอดััชนีี ที่่�แสดงแนวโน้้ ม
ทางเศรษฐกิิจในแต่่ละเดืือนที่่�มีีความถููกต้้อง ทัันต่่อเหตุุการณ์์ และมัักจะแตกต่่างจากดััชนีี อื่่�น ๆ
ihsmarkit.com/products/pmi.html

หลัังจากที่่�ได้้เผยแพร่่แล้้ว จะไม่่มีก
ี ารแก้้ไขข้้อมููลการสำำ�รวจที่่�เป็็ นพื้้� นฐาน แต่่อาจมีีการแก้้ไขปัั จจััยทาง
ฤดููกาลเป็็ นครั้้�งคราวตามความเหมาะสม ซึ่� ง่ จะส่่งผลต่่อชุุดข้้อมููลที่่มี
� ก
ี ารกำำ�จััดปัั จจััยทางฤดููกาล

เกี่่�ยวกัับ PMI

สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับวิิธีก
ี ารสำำ�รวจ PMI โปรดติิดต่่อ economics@ihsmarkit.com

ข้้อความปฏิิเสธความรัับผิิดชอบ

สิิทธิิทรััพย์์สิินทางปัั ญญาในข้้อมููลที่่�จััดหาให้้ในเอกสารนี้้�เป็็ นของหรืือเป็็ นสิิทธิ์์ใ� ช้้งานของ S&P Global และ/หรืือบริิษัท
ั ในเครืือ ไม่่อนุุญาตให้้มีีการใช้้งานหากไม่่ได้้รัับอนุุญาตใด ๆ โดยไม่่ได้้รัับความยิินยอมจาก
S&P Global ก่่อน ซึ่่�งรวมถึึงแต่่ไม่่จำำ�กััดเพีียง การทำำ�สำำ�เนา การแจกจ่่าย การส่่งต่่อหรืือการเปิิ ดเผยข้้อมููลใด ๆ S&P Global จะไม่่ต้้องมีีความรัับผิิด หน้้ าที่่� หรืือภาระผููกพัันใด ๆ สำำ�หรัับหรืือที่่�เกี่่�ยวกัับเนื้้� อหาหรืือ
ข้้อมููล ("ข้้อมููล") ที่่�อยู่่�ในเอกสารนี้้� ข้้อผิิดพลาด ความไม่่ถููกต้้อง การละเว้้น หรืือความล่่าช้้าใด ๆ ของข้้อมููล หรืือการดำำ�เนิินการใด ๆ ที่่�กระทำำ�ไปโดยเชื่่�อถืือตามข้้อมููลดัังกล่่าว ไม่่ว่่าในกรณีีใดก็็ตาม S&P Global จะ
ไม่่ต้้องรัับผิิดสำำ�หรัับความเสีียหายในกรณีีพิิเศษ ความเสีียหายอัันเนื่่� องมาจากการผิิดสััญญา หรืือความเสีียหายอัันเป็็ นผลสืืบเนื่่� องใด ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นจากการใช้้ข้้อมููลนี้้� Purchasing Managers’ Index™ และ PMI™ เป็็ น
เครื่่�องหมายการค้้าจดทะเบีียนของ Markit Economics Limited หรืือเป็็ นสิิทธิ์์ใ� ช้้งานของ Markit Economics Limited และ/หรืือบริิษัท
ั ในเครืือ
เนื้้� อหานี้้�เผยแพร่่โดย S&P Global Market Intelligence ไม่่ใช่่ S&P Global Ratings ซึ่่�งเป็็ นแผนกหนึ่่� งของ S&P Global ที่่�มีีการบริิหารแยกต่่างหาก ห้้ามไม่่ให้้ทำำ�ซ้ำำ��ข้้อมููล สารสนเทศ หรืือเนื้้� อหาใด ๆ รวมถึึงการ
จััดอัันดัับ (“เนื้้� อหา”) ในรููปแบบใด ๆ เว้้นแต่่จะได้้รัับอนุุญาตอย่่างเป็็ นลายลัักษณ์์อัักษรจากฝ่่ ายที่่�เกี่่�ยวข้้องก่่อน ฝ่่ ายดัังกล่่าว และบริิษัท
ั ในเครืือและซััพพลายเออร์์ของฝ่่ ายดัังกล่่าว (“ผู้้�ให้้บริิการเนื้้� อหา”) ไม่่รัับประกััน
ความถููกต้้องแม่่นยำำ� ความเพีียงพอ ความครบถ้้วน ความเหมาะสมต่่อเวลา หรืือความพร้้อมใช้้ของเนื้้� อหาใด และจะไม่่รัับผิิดชอบสำำ�หรัับความผิิดพลาดหรืือการละเว้้น (ไม่่ว่่าจะเป็็ นเพราะความประมาทเลิินเล่่อ หรืือโดย
ประการอื่่� น) ไม่่ว่่ามีีสาเหตุุใดก็็ตาม หรืือสำำ�หรัับผลลััพธ์์ที่่�ได้้จากการนำำ �เนื้้� อหาดัังกล่่าวไปใช้้ ไม่่ว่่าในกรณีีใดก็็ตาม ผู้้�ให้้บริิการเนื้้� อหาจะไม่่ต้้องรัับผิิดสำำ�หรัับความเสีียหาย ต้้นทุุน ค่่าใช้้จ่่าย ค่่าธรรมเนีียมทางกฎหมาย
หรืือการสููญเสีียใด ๆ (รวมถึึงการสููญเสีียรายได้้หรืือการสููญเสีียผลกำำ�ไร และค่่าเสีียโอกาส) ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการนำำ �เนื้้� อหาไปใช้้ใด ๆ
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